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 Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos

Aviso (extrato) n.º 3844/2017

Procedimento Concursal Prévio para o cargo de Diretor
1 — Abertura do concurso
Nos termos do disposto nos artigos 21.º e 22.º do Decreto -Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, torna -se público que se encontra aberto 
o concurso para provimento do lugar de Diretor do Agrupamento de 
Escolas de Salvaterra de Magos, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 
dia seguinte ao da publicação do presente Aviso no Diário da República.

2 — Opositores ao concurso
Podem ser opositores a este procedimento concursal:
a) Docentes de carreira do ensino público;
b) Docentes profissionalizados com contrato por tempo indeterminado 

do ensino particular e cooperativo.

Os docentes referidos nas alíneas a) e b) devem contar, pelo menos, 
cinco anos de serviço e qualificação para o exercício das funções de 
administração e gestão escolar.

3 — Qualificações para o exercício das funções
3.1 — Consideram -se qualificados para o exercício de funções de 

administração e gestão escolar os docentes que preencham uma das 
condições previstas no n.º 4 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 137/2012, 
de 2 de julho.

3.2 — De acordo com o n.º 4 do artigo acima referido, as candidaturas 
apresentadas por docentes com o perfil a que se referem as alíneas b), 
c) e d) só serão consideradas na inexistência ou na insuficiência, por 
não preenchimento de requisitos legais de admissão ao concurso, das 
candidaturas que reúnam os requisitos previstos na alínea a) do mesmo 
artigo.

4 — Formalização das candidaturas
4.1 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requeri-

mento, em modelo próprio, disponibilizado na página eletrónica e nos 
serviços administrativos da Escola. Este requerimento será dirigido à 
Comissão Permanente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 
de Salvaterra de Magos.

4.2 — O requerimento referido no ponto anterior terá de ser acom-
panhado dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado e atualizado, datado e assinado, onde 
constem, respetivamente, as funções que tem exercido, a formação 
profissional que possui, devidamente comprovada sob pena de não ser 
considerada;

b) Projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas de Salvaterra 
de Magos, contendo a identificação de problemas, a definição da missão, 
as metas e as linhas de orientação da ação, bem como a explicitação do 
plano estratégico a realizar no mandato.

4.3 — É obrigatória a prova documental dos elementos constantes 
do currículo, com exceção daqueles que se encontrem arquivados no 
respetivo processo individual, caso este se encontre no Agrupamento 
de Escolas de Salvaterra de Magos.

4.4 — As candidaturas podem ser entregues pessoalmente nos serviços 
administrativos da escola, em envelope fechado, durante o horário de 
expediente ou remetidas por correio registado com aviso de receção 
(data de expedição dos correios), ao cuidado da Comissão Permanente 
do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos, 
na Rua do Parque, 2120 -092, Salvaterra de Magos, até ao termo do prazo 
fixado para a sua apresentação.

5 — As candidaturas serão apreciadas considerando:
a) A análise do curriculum vitae de cada candidato;
b) A análise do projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas 

de Salvaterra de Magos;
c) O resultado da entrevista individual realizada com o candidato.

6 — Processo de avaliação das candidaturas
A avaliação das candidaturas será feita de acordo com o definido no 

artigo 22 -B do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada 
pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.

7 — Lista de candidatos admitidos e excluídos
As listas de candidatos admitidos e de candidatos excluídos do con-

curso serão afixadas no átrio principal da Escola Básica e Secundária de 
Salvaterra de Magos e publicadas na sua página eletrónica no prazo de 
10 dias úteis após a data limite de apresentação das candidaturas, sendo 
estas as únicas formas de notificação dos candidatos.

8 — Recursos
Qualquer reclamação deve ser apresentada à Comissão Permanente 

do Conselho Geral no prazo de 2 dias úteis a contar da data da afixação 

e divulgação na página eletrónica do Agrupamento de Escolas de Salva-
terra de Magos das referidas listas. O recurso será apreciado e decidido 
no prazo de 5 dias úteis, nos termos do ponto quatro, do artigo 22.º -B 
do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho.

9 — Regulamento
O regulamento do presente procedimento concursal será disponibi-

lizado na página eletrónica e nos serviços administrativos do agrupa-
mento.

Visto e aprovado pelo Conselho Geral em 7 de março de 2017.

6 de abril de 2017. — O Presidente do Conselho Geral, Carlos António 
Caçador Marques.
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 SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde

Despacho n.º 3041/2017
O XXI Governo Constitucional, no seu programa para a saúde, esta-

belece como prioridade melhorar a capacidade da rede de cuidados de 
saúde primários, recuperando a sua centralidade na política de saúde.

A reforma dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), iniciada em 
2005, representa um acontecimento relevante no panorama da Saúde, da 
Administração Pública e da sociedade portuguesa. Baseada num conjunto 
de princípios como a descentralização, auto -organização, avaliação e 
responsabilização pelos resultados, esta reforma tem contribuído sig-
nificativamente para o aumento do acesso dos cidadãos aos CSP, para 
a melhoria da qualidade e desempenho, refletindo -se naturalmente ao 
nível da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde.

Um dos principais eixos estratégicos da reforma, foi a criação dos 
Conselhos Clínicos e de Saúde para sustentar o desenvolvimento da 
Governação Clínica e de Saúde no seio dos Agrupamentos de Centros 
de Saúde (ACeS) e respetivas Unidades Funcionais.

No entanto passados cerca de dez anos desde o início da reforma, a 
Governação Clínica e de Saúde tem -se manifestado insuficiente face à 
potencialidade que poderia atingir, bem como denotando pouca partilha 
e divulgação de boas práticas.

Por outro lado, o novo modelo de uma contratualização nos CSP 
orientada para resultados em saúde, num contexto de boas práticas e 
baseada na discussão de planos de ação das várias unidades funcionais, 
vem relançar o desafio e reforçar a necessidade de implementar uma 
nova estratégia para o desenvolvimento de uma cultura de Governação 
Clínica e de Saúde nos CSP.

Neste sentido, importa constituir um Grupo Técnico nesta área, que 
promova o desenvolvimento de uma cultura comum de valores e práticas 
da Governação Clínica e de Saúde nos CSP, assumindo -se uma clara 
diferenciação entre o espaço de gestão estrutural dos ACeS e das suas 
unidades funcionais (infraestrutura, gestão de recursos humanos, logís-
tica e serviços de apoio) e o espaço ou nível de gestão do desempenho 
clínico dessas unidades prestadoras de cuidados de saúde.

Assim, determina -se o seguinte:
1 — É constituído um Grupo Técnico Nacional da Governação Clínica 

e de Saúde nos Cuidados de Saúde Primários, adiante designado por 
grupo técnico, que tem por missão o desenvolvimento de uma cultura 
comum de valores e práticas de Governação Clínica e de Saúde, baseada 
na criação de comunidades de aprendizagem em rede, dinâmicas e 
interativas, dos conselhos clínicos e de saúde dos Agrupamentos de 
Centros de Saúde (ACeS).

2 — São definidas as seguintes áreas estratégicas de intervenção no 
quadro da Governação Clínica e de Saúde:

a) Gestão integrada dos percursos em saúde;
b) Qualidade organizacional e prestação global de cuidados;
c) Qualificação da prescrição;
d) Prevenção Quaternária;
e) Apoio à Contratualização;
f) Dispositivo de gestão da informação, transparência, partilha e 

consultadoria transdisciplinar;
g) Apoio à formação e investigação.

3 — No âmbito da respetiva missão e áreas estratégicas compete ao 
Grupo Técnico:

a) Desenvolver um quadro de referência para o acompanhamento do 
exercício dos conselhos clínicos e de saúde dos ACeS contribuindo para 


